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Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräistä
paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään.
Suomen Omakotiliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain
muuttamisesta.

Omakotiliitto on alansa ainoa valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden
edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakotiliitto on
puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja siihen kuuluu 233 paikallisyhdistyksen kautta jo yli 70 000
jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa pientaloa ja noin 0,5 miljoonaa
vapaa-ajan asuntoa.

Omakotiliitto kannattaa esityksen tavoitetta selkeyttää ja ajantasaistaa paloturvallisuuslaitteita
koskevaa sääntelyä ottaen huomioon rakentamisessa ja rakennustuotteiden lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset. Sääntelyn tavoitteena on osaltaan edistää ja ylläpitää rakennusten
paloturvallisuutta.
Pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmasta on erittäin tärkeää, että paloturvallisuuslaitteet ja
tuotteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja sekä ominaisuuksiltaan sellaisia, että
niitä voidaan käyttää turvallisesti ja ilman vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Tuotteet
on varustettava tarpeellisilla vaatimustenmukaisuuden osoittavilla merkinnöillä ja tuotteen mukana
on toimitettava asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja
ohjeet.
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Esityksen mukaan valvonta jatkuisi edelleen Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa. Vastuu- ja
pätevyyskysymyksissä on suunniteltu muutoksia. On tärkeää pitää huoli, että alalla työskentelevillä
henkilöillä on sopiva, riittävä ja ajantasainen koulutus.

Ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotteista kuluttajatuotteita ovat erityisesti palo- ja
häkävaroittimet, käsisammuttimet ja alkusammutustuotteet sekä tehdasvalmisteiset tulisijat.
Kuluttajat hankkivat nämä tuotteet usein päivittäistavarakaupasta tai rautakaupasta. Esitys ei sisällä
tuotteita koskevaan sääntelyyn sellaisia muutoksia, joilla arvioitaisiin olevan vaikutusta tuotteiden
hintaan. On hyvä, että asumiskustannukset eivät nouse tätä kautta.

Esityksen mukaan koteihin hankituille käsisammuttimille ei ole säädetty tarkastus- eikä
huoltovelvoitetta, minkä seurauksena kuluttajille ei myöskään laajemmin markkinoida näitä
palveluja, käsisammutinliikkeiden verkkosivuilla ei yleensä ole kerrottu esimerkiksi tarkastuksen
hintaa. Poikkeuksena veneiden pakolliset sammuttimet, joiden tarkastuksia tarjotaan kuluttajille
usein erilaisina kampanjoina. Käsisammuttimen tarkastus maksaa tyypillisesti 10–15 euroa.
Esityksessä todettiin, että sammuttimen huolto maksaa huomattavasti enemmän kuin tarkastus.
Käsisammuttimen huoltovelvoite ei jatkossakaan koskisi koteihin hankittuja sammuttimia, mutta jos
sammutinta on käytetty, edellyttää sammuttimen uudelleen täyttö ja toimintakuntoon saattaminen
huoltoa. Pienen sammuttimen huolto maksaa yleensä enemmän kuin vastaava uusi sammutin, joten
huollon sijasta kuluttajat tavallisemmin hankkivat uuden sammuttimen.
Olisi hyvä kehittää laitteistoja siten, että sammuttimien kustannukset pysyvät maltillisina, oli
kyseessä uushankinta tai huolto.

Omakotiliitto muistuttaa viestinnän ja riippumattoman neuvonnan merkityksestä
paloturvallisuustuotteiden hankinnassa, huollossa ja ylläpidossa myös kuluttajille.

Paloilmoittimet ja automaattiset sammutuslaitteistot
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 2 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Käsisammuttimien tarkastus ja huolto
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 3 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Tuotteita koskevat vaatimukset
Voitte kirjoittaa huomionne luvun 4 sisällöstä alla olevaan kenttään.
-
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Valvonta ja lain yhteiset säännökset
Voitte kirjoittaa huomionne lukujen 5 ja 6 sisällöstä alla olevaan kenttään.
Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettuun lakiin ehdotettavat muutokset
Voitte kirjoittaa huomionne markkinavalvontalakiin liittyen alla olevaan kenttään.
Asetusehdotukset
Voitte kirjoittaa huomionne asetusehdotuksista alla olevaan kenttään
-
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